Žádost o změnu integrované strategie
Číslo: CLLD_15_01_229
Název:

Moravský kras jinak

Žádost o změnu
Pořadové číslo ŽoZ :
Datum účinnosti změny :
Typ závažnosti změny :

2
4. 7. 2018 0:00:00
podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Výčet změn ŽoZ :
V rámci 2. změny SCLLD se jedná o přidání nové programového rámce pro OP ŽP.
Odůvodnění ŽoZ :
Původní SCLLD obsahovala strategický cíl Zvýšit kvalitu životního prostředí, snížit environmentální zátěž a eliminovat environmentální rizika a dále také
specifické cíle Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika a Zlepšit stav biodiverzity. V rámci uvedených specifických cílů v
analytické části byly dostatečně popsané a formulované příčiny a problémy uvedených specifických cílů. Úpravy v analytické části jsem proto neprováděli. Ve
strategické části byli přidány nově opatření a celý nový PR OP ŽP. Změny byly provedeny ve všech navazujících kapitolách strategické části. V dokumentech
je nahrán nový PR OP ŽP a dále SCLLD v režimu změn a s přijatými změnami. V MS 2014+ byly podle metodických pokynů nově přidaná opatření navázány
na SC Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika, v textové části SCLLD jsou navázány na SC Zlepšit stav biodiverzity.
Výběr dotčených ŘO :
Operační program Životní prostředí
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Specifické cíle

Číslo programu :
Název programu :
Číslo prioritní osy :
Název prioritní osy :
Číslo investiční priority :
Název investiční priority :
Číslo opatření :
Název opatření :
Číslo tematického cíle :
Název tematického cíle :
Číslo :
Název :
Procentní podíl :
Kategorie regionu:
- Více rozvinuté :
- Méně rozvinuté :

09
Program rozvoje venkova
09.6
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
09.6.93
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
09.6.93.19
Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
(čl. 35)

Číslo programu :
Název programu :
Číslo prioritní osy :
Název prioritní osy :
Číslo investiční priority :
Název investiční priority :

06
Integrovaný regionální operační program
06.4
Komunitně vedený místní rozvoj
06.4.59
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

09.6.93.19.2.1
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
22,41
0,00
0,00
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Číslo opatření :
Název opatření :
Číslo tematického cíle :
Název tematického cíle :
Číslo :
Název :
Procentní podíl :
Kategorie regionu:
- Více rozvinuté :
- Méně rozvinuté :

Číslo programu :
Název programu :
Číslo prioritní osy :
Název prioritní osy :
Číslo investiční priority :
Název investiční priority :
Číslo opatření :
Název opatření :
Číslo tematického cíle :
Název tematického cíle :
Číslo :
Název :
Procentní podíl :
Kategorie regionu:

TC 09
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
06.4.59.4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
60,39
0,00
100,00

05
Operační program Životní prostředí
05.4
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
05.4.27
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě
Natura 2000 a ekologických infrastruktur

TC 06
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
05.4.27.4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
2,50
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-

Více rozvinuté :
Méně rozvinuté :

0,00
100,00

Číslo programu :
Název programu :
Číslo prioritní osy :
Název prioritní osy :
Číslo investiční priority :
Název investiční priority :
Číslo opatření :
Název opatření :
Číslo tematického cíle :
Název tematického cíle :
Číslo :
Název :
Procentní podíl :
Kategorie regionu:
- Více rozvinuté :
- Méně rozvinuté :

09
Program rozvoje venkova
09.6
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
09.6.93
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
09.6.93.19
Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
(čl. 35)

Číslo programu :
Název programu :
Číslo prioritní osy :
Název prioritní osy :
Číslo investiční priority :

05
Operační program Životní prostředí
05.4
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
05.4.27

09.6.93.19.3.1
Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
1,07
0,00
0,00
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Název investiční priority :
Číslo opatření :
Název opatření :
Číslo tematického cíle :
Název tematického cíle :
Číslo :
Název :
Procentní podíl :
Kategorie regionu:
- Více rozvinuté :
- Méně rozvinuté :

Číslo programu :
Název programu :
Číslo prioritní osy :
Název prioritní osy :
Číslo investiční priority :
Název investiční priority :
Číslo opatření :
Název opatření :
Číslo tematického cíle :
Název tematického cíle :
Číslo :
Název :
Procentní podíl :

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě
Natura 2000 a ekologických infrastruktur

TC 06
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
05.4.27.4.4
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
3,75
0,00
100,00

03
Operační program Zaměstnanost
03.2
Sociální začleňování a boj s chudobou
03.2.65
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

TC 09
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
03.2.65.1
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
9,88
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Kategorie regionu:
- Více rozvinuté :
- Méně rozvinuté :

0,00
100,00
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Strategie
Popis integrovaného nástroje :
SCLLD Moravský kras jinak vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, které vymezuje integrovaný přístup k územnímu rozvoji. SCLLD obsahuje veškeré výstupy a kapitoly v rozsahu požadovaném
Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) a člení se do 3 základních částí (analytická část,
strategická část, implementační část). Struktura jednotlivých kapitol v SCLLD respektuje požadavky definované v MPIN. Vnitřní členění kapitol je částečně
upravené, zpravidla rozšířené nebo podrobněji rozčleněné tak, aby vyhovovalo potřebám dokumentu. SCLLD má charakter strategického dokumentu, ale s
ohledem na její smysl a poslání je především realizačním dokumentem pro aplikaci CLLD jako nástroje regionální politiky EU pro programové období 20142020. MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě
MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. Proto byl zvolen i název SLLD
Moravský kras jinak. SCLLD vychází z potřeb území a má ambici integrovanou formou využívat prostředky ESI fondů pro zajištění synergického dopadu
investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. SCLLD naplňuje cíle a závazné ukazatele programů ESI fondů, z nichž je financována, a vychází ze specifických
potřeb a rozvojového potenciálu území. Při přípravě SCLLD byl využit partnerský přístup. Do přípravy byli zapojeni všichni relevantní partneři v daném území.
Budoucí projekty realizované v rámci SCLLD mají z pohledu územního zacílení plánovaných intervencí velký potenciál pro vytváření synergií a
komplementarit.
Strategický cíl IN
Název strategického cíle:

Podpořit dostupnost a kvalitu infrastruktury a služeb pro rozvoj konkurenceschopných odvětví, zvýšit vybavenost,
kvalitu a relevanci systému přípravy lidských zdrojů

Název strategického cíle:

Posílit sociální soudržnost území a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které budou odpovídat
potřebám obyvatel

Název strategického cíle:

Zlepšit stav a využití přírodního a kulturního dědictví
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Název strategického cíle:

Zlepšit úroveň regionální a meziregionální spolupráce ve všech sektorech a posílit konkurenceschopnost a sociální
kapitál

Název strategického cíle:

Zvýšit kvalitu životního prostředí, snížit environmentální zátěž a eliminovat environmentální rizika

Název strategického cíle:

Zvýšit mobilitu obyvatel, podniků a dalších subjektů a zvýšit plynulost a bezpečnost v dopravě

Specifický cíl IN
Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Zvýšit kvalitu životního prostředí, snížit environmentální zátěž a eliminovat environmentální rizika
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým jsou existující a hrozící environmentální rizika a reaguje
na hlavní potřebu, kterou je eliminace rizika povodní a sucha a dalších hrozících environmentální rizik řešením ochrany
vod a zásobování vodou, protipovodňových opatření a opatření proti suchu, infrastruktury a kapacit pro přímou
likvidaci rizikových událostí, šetrného hospodaření s energií a vzdělávání, informovanosti a výchovy k ochraně životního
prostředí.

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Prohloubit integraci veřejné dopravy a její vazbu na další druhy dopravy
Zvýšit mobilitu obyvatel, podniků a dalších subjektů a zvýšit plynulost a bezpečnost v dopravě
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečná infrastruktura pro veřejnou dopravu
ve vazbě na individuální dopravu a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zlepšení integrace veřejné dopravy a její vazby
na další druhy dopravy.
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Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na další druhy dopravy
Zvýšit mobilitu obyvatel, podniků a dalších subjektů a zvýšit plynulost a bezpečnost v dopravě
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečná infrastruktura pro pěší a cyklistickou
dopravu a reaguje na hlavní potřebu, kterou je rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu ve
vazbě na další druhy dopravy.

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :

Zlepšit aktivní začleňování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob do života
Posílit sociální soudržnost území a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které budou odpovídat
potřebám obyvatel
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým jsou nedostatečné kapacity pro aktivní začleňování
sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob do života a reaguje na hlavní potřebu, kterou je Zlepšení
aktivního začleňování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob do života rozvojem infrastruktury
sociálního podnikání.

Popis specifického cíle :

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání inovací
Zlepšit úroveň regionální a meziregionální spolupráce ve všech sektorech a posílit konkurenceschopnost a sociální
kapitál
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečná spolupráce na zvyšování inovačního
potenciálu a konkurenceschopnosti regionu a reaguje na hlavní potřeby, kterými jsou zlepšení spolupráce v zavádění a
využívání inovací, spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích a zvýšení inovačního potenciálu spoluprací místních
akčních skupin a meziregionální spoluprací regionu.

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :

Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
Zlepšit stav a využití přírodního a kulturního dědictví
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Popis specifického cíle :

Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je špatný stav a přístupnost některých objektů
přírodního a kulturního dědictví a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zlepšení stavu a zpřístupnění přírodního a
kulturního dědictví obyvatelům a návštěvníkům.

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :

Zlepšit začleňování duševně nemocných do života
Posílit sociální soudržnost území a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které budou odpovídat
potřebám obyvatel
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým jsou nedostatečné kapacity pro začleňování psychicky
nemocných do života a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zlepšení začleňování duševně nemocných do života
rozvojem infrastruktury pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče.

Popis specifického cíle :

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazních služeb
Posílit sociální soudržnost území a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které budou odpovídat
potřebám obyvatel
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečné kapacita a kvalita infrastruktury
sociálních a návazných služeb a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zvýšení dostupnosti a kvality sociálních a
návazných služeb zkvalitněním a rozvojem sítě sociálních a návazných služeb a doplněním kapacit infrastruktury
sociálních a návazných služeb.
Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Podpořit dostupnost a kvalitu infrastruktury a služeb pro rozvoj konkurenceschopných odvětví, zvýšit vybavenost,
kvalitu a relevanci systému přípravy lidských zdrojů
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečná konkurenceschopnost ekonomiky
regionu a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zlepšení infrastruktury a služeb cestovního ruchu, posilnění
konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví potravinářství a krmivářství, stimulace zakládání a rozvoje podniků v
regionu.
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Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Název specifického cíle :
Název strategického cíle :
Popis specifického cíle :

Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny s dětmi
Posílit sociální soudržnost území a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které budou odpovídat
potřebám obyvatel
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečná kvalita a dostupnost služeb pro rodiny
s dětmi a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zvýšení kvality služeb pro rodiny a děti.
Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na relevanci a rozvoj vybraných klíčových kompetencí
Podpořit dostupnost a kvalitu infrastruktury a služeb pro rozvoj konkurenceschopných odvětví, zvýšit vybavenost,
kvalitu a relevanci systému přípravy lidských zdrojů
Specifický cíl řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatek vhodně kvalifikovaných a
konkurenceschopných lidských zdrojů a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zvýšení kapacit a kvality infrastruktury pro
všechny formy vzdělávání a výcviku v podnikatelském sektoru.

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD
Název opatření :
Specifický cíl IN :

Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na relevanci a rozvoj vybraných klíčových kompetencí
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Popis opatření :

Klíčovým předpokladem udržení a rozvoje konkurenceschopnosti MASMK je přítomnost a rozvoj lidských zdrojů.
Systém vzdělávání v celé šíři celoživotního učení (formální, neformální a informální vzdělávání) není vybaveností ani
kvalitou vzdělávání adekvátní potřebám současného trhu práce v MASMK. Není tak generován dostatečný počet
absolventů či uchazečů o zaměstnání s vhodnou kvalifikací a kompetencemi pro potřeby zaměstnavatelů a k uspokojení
poptávky firem, a to jak existujících (tradičních) tak příchozích. V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná
infrastruktura základních a středních škol, včetně nedostatku moderní ICT infrastruktury. Projevují se územní rozdíly v
kapacitách a vybavení škol, včetně zařízení předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného vzdělávání, což
se promítá do vyšší dojížďkovosti za kvalitnějším vzděláváním do Brna. V souvislosti s demografickým vývojem je pak
nutné kapacitně reagovat na výkyvy v poptávce po místech v předškolních zařízeních a na základních a středních
školách. Vhodné by bylo zajišťovat chybějící kapacitu takovým způsobem, aby při změně demografického vývoje bylo
minimalizováno riziko nevyužité infrastruktury. Na území MASMK se nacházejí sociálně vyloučené lokality na území
ORP Blansko, Vyškov a Prostějov. Zde ale nebyla identifikována potřeba rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu
na klíčové kompetence.
Opatření je proto zaměřeno na:
-Podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání ? podpora mateřských škol
-Podporu infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
- Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Rozvoj klíčových kompetencí formou vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi bude podporován na základních a
středních školách a v rámci neformálního vzdělávání mládeže.

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Cyklistická a pěší doprava
Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na další druhy dopravy
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Popis opatření :

Přes postupnou realizaci systému cyklistických tras a výstavbu některých úseků cyklostezek stále přetrvává výrazný
infrastrukturní deficit daný i opomíjením rozvoje cyklistických stezek. V důsledku toho vykazuje interakce mezi
cyklistickou dopravou a dalšími druhy dopravy řadu závad, a to i v rámci centrálních míst a os. Řada cyklostezek je
přitom ve fázi ideové či projektové přípravy a rozvoj cyklistické dopravy spojený s růstem podílu nemotorové dopravy
je tak pro MASMK významnou výzvou nejbližší budoucnosti. V MASMK je velký počet konfliktních míst v místech, kde
se setkávají jednotlivé dopravní módy (typicky např. přechody pro chodce nebo méně často křížení silnic s
cyklostezkami, ale také železniční přejezdy). Tato skutečnost snižuje bezpečnost i uživatelskou atraktivitu dopravy,
zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na řadě hustě zalidněných míst MASMK současná
podoba a vybavenost silnic nemotivuje řidiče ke snížení rychlosti, což opět zvyšuje riziko nehody. Opatření zahrnuje
výstavbu a rekonstrukci systému cyklistických stezek a související infrastruktury a dále aktivity směřující ke zvýšení
bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy, a to zejména v místech kontaktu jednotlivých dopravních módů.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je
vyloučená automobilová doprava
- Budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel, značení a dopravních značení,
jako doplňková aktivita projektů výstavby a modernizace cyklostezek
- Zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek, jako doplňková aktivita projektů výstavby cyklostezek
- Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná
signalizace pro nevidomé - přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo
orientací).

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazních služeb
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Popis opatření :

Nabídka infrastruktury sociálních služeb a návazných služeb v MASMK neodpovídá aktuálním a v budoucnosti
očekávaným potřebám sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Prováděné měkké
rozvojové investice v rámci opatření Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb je tak nezbytné doplnit i
investicemi do infrastruktury. Některé druhy sociálních služeb vykazují deficity kapacit, zejména některé terénní a
ambulantní služby. Nedostatečné kapacity vykazují zejména služby pro osoby se zdravotním postižením (tělesným,
duševním či kombinovaným). Chybí také služby připravující tyto osoby ke vstupu (návratu) na trh práce. Deficity
kapacity i kvality vykazují i sociální služby pro seniory. Opatření se zaměřuje na rozvoj infrastrukturní sítě sociálních
služeb, a to jak terénních, tak ambulantních forem. Podporována jsou rovněž nízkokapacitní pobytová zařízení pro
specifické cílové skupiny.
Podporovanými aktivitami opatření jsou:
- Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny
stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami)
- Sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení)
- Rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
(stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková
úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením)

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí
Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
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Popis opatření :

V území MASMK je potřeba dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na
déletrvající sucha. Podle dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného
systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020 jsou na území MASMK definována ORP Blansko, Vyškov a Prostějov,
jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a to konkrétně
suchem. Riziko sucha je nové především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů. S ohledem na
prognózy, projevy změn klimatu a na rozvoj infrastruktury MASMK je třeba, aby MASMK disponovala efektivními
nástroji pro zmírnění následků a projevů sucha, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek
rozvoje její konkurenceschopnosti.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS
v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Pořízení specializované
techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Cílem je posílení vybavení
složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek
podzemní a povrchové vody způsobuje omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající
technika a věcné prostředky v souladu s limity nastavenými v dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních
složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014- 2020.

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče
Zlepšit začleňování duševně nemocných do života
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Popis opatření :

Duševní onemocnění doprovází výrazné společenské stigma a nemocní jsou diskriminováni na trhu práce, při vyřizování
životních situací a v běžném společenském styku. Proto je podpora zaměřená na zranitelnou, sociálním vyloučením
ohroženou skupinu, resp. skupinu společensky vyloučenou. Systém zdravotní péče nereaguje na současné trendy
spočívající v deinstitucionalizaci psychiatrické péče a rozvoji komunitní péče. Komunitní péče je souborem služeb
poskytovaných pacientům, které jsou do jisté míry alternativou specializované a institucionální péče. Cílem je
poskytovat péči v přirozeném prostředí, která pacientům umožní setrvání v komunitě. Tento typ péče je v MASMK
nedostupný a důsledkem je vysoká institucionalizace pacientů a jejich sociální vyloučení. V rámci opatření bude
podorováno: vybavení psychiatrických mobilních týmů, podpora může spočívat ve výstavbě zázemí a ve vybavení
zdravotnickými technologiemi, informačními technologiemi a nábytkem a rovněž v pořízení automobilů pro
poskytování služeb v terénu.

Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Konkurenceschopné lesnictví
Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např.
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních
zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora
se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení. Investice
související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před
průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování). Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí
být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do
strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní
hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
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Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a
monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh
(včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
V rámci této opatření nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína
o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu
červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína
prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.

Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Konkurenceschopné zemědělství
Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských
staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice
na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu
v zemědělském podniku. V rámci opatření nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů.
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Ochrana kulturního dědictví
Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
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Popis opatření :

Na území MASMK se nachází 2 národní kulturní památky (podle dokumentu Seznam národních kulturních památek
podporovatelných z IROP k 1. 1. 2014), konkrétně č. rejstříku ÚSKP 279 Zámek Rájec nad Svitavou a č. rejstříku ÚSKP
314 Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách. V dokumentu Indikativní seznam národních kulturních památek
podporovatelných z IROP k 1. 1. 2014 je zapsána pod č. rejstříku ÚSKP Železárna Stará huť v Adamově (za národní
kulturní památku byla prohlášena dne 28. 5. 2014). Celkem se tedy jedná o 3 nemovité národní kulturní památky.
Národní kulturní památky nejsou v takovém stavu, který by plně umožnil jeho efektivní využití pro ekonomický a
sociální rozvoj MASMK. Část památek nemá dostatečně rozvinutou infrastrukturu a nejsou ekonomicky soběstačné.
Snižující se konkurenceschopnost památek pro intenzivnější poskytování kulturních služeb představuje riziko spojené s
úbytkem návštěvníků. Silná a aktivní konkurence v nabídce kulturního dědictví v sousedních regionech a zemích a
propad v kvalitě nabídky oproti těmto lokalitám by mohla vést ke snížení konkurenceschopnosti MASMK v této oblasti.
Podporovanými aktivitami opatření jsou revitalizace národních kulturních památek zapsaných k 1.1.2014 a památek
zapsaných na indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014 (zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek).

Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Ochrana přírodního dědictví
Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na
posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity
vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí,
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou
zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Název opatření :
Posílení ekologické stability krajiny
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Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Opatření je zaměřeno na vytváření, regeneraci a posílení funkčnosti prvků ÚSES na území MASMK. Území MASMK je
krajinářsky velmi cenné pro jedinečnou terénní modelaci a přírodní podmínky, které ideálně využívalo vznikající
osídlení. Koeficient ekologické stability do hodnoty jedna, což znamená, že se jedná o oblast intenzivně využívanou, s
oslabenou autoregulací ekosystému a značnou ekologickou labilitou dosahuje 1/3 obcí MASMK. Problémem na celém
území MASMK je vysoký podíl nefunkčních prvků ÚSES a probíhá příliš pomalé zlepšování jejich funkčnosti a postupná
realizace nefunkčních (navržených) částí ÚSES a zlepšování funkčnosti celého systému. Opatření řeší hlavní
identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečný podíl ekologicky stabilních ploch a nedostatečná péče o
biodiverzitu a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zlepšení ekologické stability a stavu biodiverzity.

Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Protierozní ochrana
Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Podporována budou přírodě blízká protierozní opatření, která neeliminují důsledky eroze (příkop pro odvedení
přebytečné vody), ale řeší příčinu vzniku eroze prostřednictvím krajinných prvků (zasakovací průlehy, meze atp.) ?
snižují erozní ohroženost půd. Rostoucí četnost a rozsah záplav a dlouhotrvajícího sucha v důsledku globálních změn
klimatu a nedostatečných investic k ochraně před nimi vyvolává nezbytnost pokračovat v integrovaném řešení v rámci
celé MASMK. Protierozní opatření jsou součásti tohoto řešení. Opatření řeší hlavní identifikovaný problém MASMK
kterým jsou existující a hrozící environmentální rizika a reaguje na hlavní potřebu, kterou je eliminace rizika povodní
řešením protipovodňových opatření.

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Rozvoj infrastruktury sociálních podniků
Zlepšit aktivní začleňování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob do života
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Popis opatření :

Prostřednictvím opatření jsou podporovány osoby zdravotně a sociálně znevýhodněných ve vazbě na trh práce.
Vyrovnává možnosti pro osoby sociálně vyloučené, které těžce hledají uplatnění a potřebují podporu na místním
lokálním trhu, kde je potřebný lidský přístup s ohledem na jejich znevýhodnění nebo zdravotní stav. Opatření přispěje
ke snížení napětí v případě sociálního systému a zátěže na čerpání nákladů formou podpory v případě, že osoba pobírá
hmotnou nouzi, což ve vztahu k ekonomicky aktivním lidem vrhá negativní světlo na osoby sociálně nebo zdravotně
postižené, protože jsou vnímáni pouze jako příjemci dávek, ale nejsou aktivním pracovním trhu jako ostatní. Důvodem
pro tuto situaci je to, že zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce je v malé míře poptáváno ze strany
zaměstnavatelů, proto jsou osoby závislé na sociálním systému bez možnosti nalezení práce. Jedna možnost řešení je
tedy podpora vzniku sociálních podniků v MASK zaměřující se zaměstnání se právě osob znevýhodněných. Vedlejším
efektem je i to, že v případě vzniku pracovního místa pro sociálně znevýhodněné je i vznik pracovního místa pro osoby
bez postižení nebo znevýhodnění v poměru 30:70, na základě tzv. principů sociálního podnikání. Podpora místních
sociálních podniků nabídne řešení nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zabrání i odlivu lidské síly do velkých
měst. Princip sociálního podniku zaměřený na místní prospěch povede ke zlepšení i navazujících podnikatelů odebírající
nebo dodávající do sociálních podniků. Jedná se o tzv. místní rozměr. Aktivity opatření jsou: výstavba, rekonstrukce a
vybavení sociálních podniků; aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání.

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Rozvoj rodinného života
Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny s dětmi
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Popis opatření :

Současná zařízení péče o děti školního a předškolního kapacitně nedostačují zejména v obcích, které jsou zároveň
součástí BMO a nacházejí se v jižní části území a dále pak se jedná o město Blansko. Toto opatření zaměřené na
prorodinná opatření má za cíl tuto pomoc pečujícím osobám poskytnout. Kritickým obdobím rodičů se stávají
prázdniny. Počet dnů školních prázdnin, je ve značném nepoměru vzhledem k délce dovolené rodičů. Pokud rodiče
nebudou mít k dispozici žádnou službu péče o děti, nemají šanci zajistit péči o děti v době, kdy se nekoná vyučování, a
to i v případě, že by se o dovolené v péči o děti střídali. V době letních prázdnin je většina družin zavřená, malá
existující nabídka péče není navíc příliš kvalitní. Vzhledem k finanční náročnosti příliš nefunguje trh s nabídkou
prázdninové péče o děti ani na čistě komerční bázi (pouze v Brně, částečně v Blansku). Řešení uvedených problémů
bude realizováno podporou vzniku a rozvoje dětských skupin a příměstských táborů na území MASMK.
Opatření se zaměřuje na podporu příměstských táborů (zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.
Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.) a na dětské skupiny (vytvoření nových/transformaci
stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich
provoz. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění
potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Podporovány budou dětské skupiny
pro veřejnost a podnikové dětské skupiny.

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Spolupráce místních akčních skupin
Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání inovací
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Popis opatření :

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci
projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou
řešena v SCLLD daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje: investice
týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb, investice související se
vzdělávacími aktivitami, investice do informačních a turistických center.
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za
měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů
správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány
pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro
podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení
konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z
alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
Témata projektů spolupráce se zaměřují na propagační, informační, osvětové a volnočasové akce (pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, přenosů příkladů správné praxe) týkající se zajištění odbytu místní produce:
- Festival mléka a sýrů (bude se jednat o vícedenní společné festivaly na uvedené téma, v rámci festivalů budou
organizované i workshopy, konference, exkurze a praktické ukázky).
- Festival Karsticum (bude se jednat o vícedenní společné festivaly zaměřené na propagaci místní produkce krasových
území, v rámci festivalů budou organizovány i workshopy, konference, exkurze a praktické ukázky).

Název opatření :
Specifický cíl IN :

Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání inovací
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Popis opatření :

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských
řetězců (KDŘ) a místních trhů. Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo
místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou
výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a
podnikatelského plánu. Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního trhu.

Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
Prohloubit integraci veřejné dopravy a její vazbu na další druhy dopravy
V regionu je vytvořen IDS Jihomoravského kraje. Současně oblast disponuje širokou nabídkou autobusových i
železničních spojů. Některá napojení ve veřejné dopravě však nejsou dostatečná, návaznost železniční dopravy na
ostatní druhy veřejné dopravy i nad dopravu automobilovou (systémy P+R) není zdaleka úplná. Očekávat lze pozvolný
nárůst uživatelské preference veřejné dopravy a také společenského tlaku na rozvoj udržitelné dopravy, její
nedostatečná infrastruktura však může způsobit naopak pokles zájmu o ni a další růst IAD především v nejbližším
zázemí Brna jako jeden z důsledků suburbanizace. Opatření podporuje systém veřejné dopravy v MASMK
prostřednictvím výstavby parkovacích míst pro motorová vozidla zajišťujících vazby mezi jednotlivými druhy veřejné
dopravy a mezi veřejnou a individuální automobilovou dopravou. Realizace parkovišť P+R rovněž snižuje dopravní zátěž
částí MASMK nacházejících se v BMO individuální automobilovou dopravou.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Výstavba systémů P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s
návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro
bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R,
P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a
využití VHD.

Název opatření :
Zakládání a rozvoj podniků
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Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví
výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových
výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s
pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79
(Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou
krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a
hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních
osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování
EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Zeleň v sídlech
Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Opatření je zaměřeno na zlepšení kvality životního prostředí v sídlech. V MASMK je obecně čisté a zdravé životní
prostředí s vysokou rozmanitostí přírody a krajiny (vzácné biotopy, maloplošná i velkoplošná chráněná území atd). Na
druhou stranu mají některé části MASMK nízký podíl ekologicky stabilních ploch. Uvnitř sídel často zastarávají veřejná
prostranství, což vyvolává nezbytnost jejich revitalizace vč. zelených ploch. Řada sídel má nedostatek funkčních
zelených ploch uvnitř intravilánu. Opatření řeší řeší hlavní identifikovaný problém MASMK kterým je nedostatečný
podíl zeleně v sídlech a reaguje na hlavní potřebu, kterou je zlepšení ekologické stability.
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Název opatření :
Specifický cíl IN :
Popis opatření :

Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazních služeb
Opatření se zaměřuje na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených v MASMK formou:
- Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních
látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby se zdravotním postižením a psychickým
onemocněním a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich
způsobu života)
Opatření se dále zaměřuje na podporu poskytování vybraných sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., s
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených v MASMK formou:
- Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života
po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
náhradní rodinné péče nebo ústavní péče,
tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se
o činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím začlenění
se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupiny těchto osob (sociálně
znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.).

Podopatření ITI/IPRÚ/CLLD
Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :

Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení-06.4.59.4.1
Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
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Specifický cíl programu:

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Cyklistická a pěší doprava-06.4.59.4.1
Cyklistická a pěší doprava
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb -06.4.59.4.1
Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí-06.4.59.4.1
Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče-06.4.59.4.1
Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :

Konkurenceschopné lesnictví-09.6.93.19.2.1
Konkurenceschopné lesnictví
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Specifický cíl programu:

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství-09.6.93.19.2.1
Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Konkurenceschopné zemědělství-09.6.93.19.2.1
Konkurenceschopné zemědělství
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Ochrana kulturního dědictví-06.4.59.4.1
Ochrana kulturního dědictví
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Ochrana přírodního dědictví-09.6.93.19.2.1
Ochrana přírodního dědictví
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Posílení ekologické stability krajiny-05.4.27.4.3
Posílení ekologické stability krajiny
Posílit přirozené funkce krajiny
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Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Protierozní ochrana-05.4.27.4.3
Protierozní ochrana
Posílit přirozené funkce krajiny

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Rozvoj infrastruktury sociálních podniků-06.4.59.4.1
Rozvoj infrastruktury sociálních podniků
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Rozvoj rodinného života-03.2.65.1
Rozvoj rodinného života
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Spolupráce místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1
Spolupráce místních akčních skupin
Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích-09.6.93.19.2.1
Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :

Terminály veřejné dopravy a systémy P+R-06.4.59.4.1
Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
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Specifický cíl programu:

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Zakládání a rozvoj podniků-09.6.93.19.2.1
Zakládání a rozvoj podniků
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Zeleň v sídlech-05.4.27.4.4
Zeleň v sídlech
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Vazba opatření na SC programu :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Specifický cíl programu:

Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb-03.2.65.1
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
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Financování podle specifických cílů a opatření ITI/IPRÚ/CLLD
Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí
Podopatření : Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí-06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
1 052 630,00
0,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
52 630,00
0,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
52 630,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkem
Celkové způsobilé
1 044 210,00
0,00
0,00
0,00
2 096 840,00
výdaje
Podpora
992 000,00
0,00
0,00
0,00
1 992 000,00
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Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

992 000,00

0,00

0,00

0,00

1 992 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 210,00

0,00

0,00

0,00

104 840,00

52 210,00

0,00

0,00

0,00

104 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Posílení ekologické stability krajiny
Podopatření : Posílení ekologické stability krajiny-05.4.27.4.3
Program : Operační program Životní prostředí
Prioritní osa : Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita : Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických infrastruktur
Specifický cíl : Posílit přirozené funkce krajiny
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
0,00
842 000,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
42 000,00
příjemce
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Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

2023

Celkem

842 000,00

210 500,00

210 500,00

0,00

2 105 000,00

800 000,00
800 000,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

0,00
0,00

2 000 000,00
2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

10 500,00

10 500,00

0,00

105 000,00

38 000,00

9 500,00

9 500,00

0,00

95 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Protierozní ochrana
Podopatření : Protierozní ochrana-05.4.27.4.3
Program : Operační program Životní prostředí
Prioritní osa : Ochrana a péče o přírodu a krajinu
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Investiční priorita : Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických infrastruktur
Specifický cíl : Posílit přirozené funkce krajiny
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkem
Celkové způsobilé
1 000 000,00
250 000,00
250 000,00
0,00
2 500 000,00
výdaje
Podpora
800 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
2 000 000,00
Příspěvek Unie
800 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
2 000 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
200 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
500 000,00
příjemce
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Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

180 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

450 000,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Zeleň v sídlech
Podopatření : Zeleň v sídlech-05.4.27.4.4
Program : Operační program Životní prostředí
Prioritní osa : Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita : Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických infrastruktur
Specifický cíl : Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
1 440 000,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
160 000,00
zdroje
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Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00
0,00
2020

0,00
0,00
2021

0,00
0,00
2022

0,00
0,00
2023

0,00
0,00
Celkem

4 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

10 000 000,00

2 400 000,00
2 400 000,00

600 000,00
600 000,00

600 000,00
600 000,00

0,00
0,00

6 000 000,00
6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

4 000 000,00

1 440 000,00

360 000,00

360 000,00

0,00

3 600 000,00

160 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

400 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Prohloubit integraci veřejné dopravy a její vazbu na další druhy dopravy
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
Podopatření : Terminály veřejné dopravy a systémy P+R-06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
2 631 580,00
0,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
0,00
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Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

2023

Celkem

1 052 630,00

0,00

421 050,00

0,00

4 105 260,00

1 000 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
0,00

3 900 000,00
3 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 630,00

0,00

21 050,00

0,00

205 260,00

52 630,00

0,00

21 050,00

0,00

205 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na další druhy dopravy
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
OPJANJOZ
Verze 6
18.1.2021 16:40
38

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Cyklistická a pěší doprava
Podopatření : Cyklistická a pěší doprava-06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
7 894 740,00
3 157 890,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
7 500 000,00
3 000 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
7 500 000,00
3 000 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
394 740,00
157 890,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
394 740,00
157 890,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkem
Celkové způsobilé
5 263 160,00
7 368 420,00
1 578 950,00
0,00
25 263 160,00
výdaje
Podpora
5 000 000,00
7 000 000,00
1 500 000,00
0,00
24 000 000,00
Příspěvek Unie
5 000 000,00
7 000 000,00
1 500 000,00
0,00
24 000 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
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Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

263 160,00

368 420,00

78 950,00

0,00

1 263 160,00

263 160,00

368 420,00

78 950,00

0,00

1 263 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zlepšit aktivní začleňování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob do života
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Rozvoj infrastruktury sociálních podniků
Podopatření : Rozvoj infrastruktury sociálních podniků-06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
2 105 260,00
526 320,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
500 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
500 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
105 260,00
26 320,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
jiné)
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Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

105 260,00

26 320,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

2023

Celkem

526 320,00

526 320,00

0,00

526 320,00

4 210 540,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

0,00
0,00

500 000,00
500 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 320,00

26 320,00

0,00

26 320,00

210 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 320,00

26 320,00

0,00

26 320,00

210 540,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání inovací
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Spolupráce místních akčních skupin
Podopatření : Spolupráce místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1
Program : Program rozvoje venkova
Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita : Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl : Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
Rok
2015
2016
2017
2018

2019
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Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

2023

Celkem

1 898 130,00

0,00

0,00

0,00

1 898 130,00

1 708 320,00
1 281 240,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 708 320,00
1 281 240,00

427 080,00

0,00

0,00

0,00

427 080,00

189 810,00

0,00

0,00

0,00

189 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 810,00

0,00

0,00

0,00

189 810,00

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
OPJANJOZ
Verze 6
18.1.2021 16:40
42

Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání inovací
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Podopatření : Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích-09.6.93.19.2.1
Program : Program rozvoje venkova
Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita : Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkem
Celkové způsobilé
0,00
0,00
2 009 600,00
0,00
2 009 600,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
1 004 800,00
0,00
1 004 800,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
753 600,00
0,00
753 600,00
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Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

251 200,00

0,00

251 200,00

0,00

0,00

1 004 800,00

0,00

1 004 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 004 800,00
0,00

0,00
0,00

1 004 800,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Ochrana kulturního dědictví
Podopatření : Ochrana kulturního dědictví-06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
3 157 890,00
1 578 950,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
1 500 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
1 500 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
157 890,00
78 950,00
příjemce
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Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

157 890,00

78 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

2023

Celkem

3 157 890,00

0,00

2 631 580,00

0,00

10 526 310,00

3 000 000,00
3 000 000,00

0,00
0,00

2 500 000,00
2 500 000,00

0,00
0,00

10 000 000,00
10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157 890,00

0,00

131 580,00

0,00

526 310,00

157 890,00

0,00

131 580,00

0,00

526 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Ochrana přírodního dědictví
Podopatření : Ochrana přírodního dědictví-09.6.93.19.2.1
Program : Program rozvoje venkova
Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita : Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
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Specifický cíl : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rok
2015
2016
2017
Celkové způsobilé
0,00
0,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
Národní veřejné
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
Celkové způsobilé
2 000 000,00
0,00
výdaje
Podpora
2 000 000,00
0,00
Příspěvek Unie
1 500 000,00
0,00
Národní veřejné
500 000,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
jiné)

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2023

Celkem

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000 000,00
1 500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zlepšit začleňování duševně nemocných do života
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče
Podopatření : Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče-06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
1 052 630,00
1 052 630,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
52 630,00
52 630,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
52 630,00
52 630,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkem
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Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

526 320,00

0,00

526 320,00

526 320,00

3 684 220,00

500 000,00
500 000,00

0,00
0,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 320,00

0,00

26 320,00

26 320,00

184 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 320,00

0,00

26 320,00

26 320,00

184 220,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazních služeb
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
Podopatření : Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb -06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
5 263 160,00
2 631 580,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
2 500 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
2 500 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
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Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

263 160,00

131 580,00

0,00

0,00

0,00

263 160,00

131 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

2023

Celkem

5 263 160,00

0,00

5 263 160,00

0,00

18 421 060,00

5 000 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00

17 500 000,00
17 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263 160,00

0,00

263 160,00

0,00

921 060,00

263 160,00

0,00

263 160,00

0,00

921 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazních služeb
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Podopatření : Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb-03.2.65.1
Program : Operační program Zaměstnanost
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Prioritní osa : Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita : Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl : Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Rok
2015
2016
2017
2018
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
2 550 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
450 000,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkové způsobilé
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
výdaje
Podpora
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
Příspěvek Unie
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
0,00
Národní veřejné
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
příjemce

2019
2 000 000,00
2 000 000,00
1 700 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celkem
9 000 000,00
9 000 000,00
7 650 000,00
1 350 000,00
0,00
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Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Konkurenceschopné lesnictví
Podopatření : Konkurenceschopné lesnictví-09.6.93.19.2.1
Program : Program rozvoje venkova
Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita : Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rok
2015
2016
2017
2018
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00

2019
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00
2020

0,00
2021

0,00
2022

0,00
2023

0,00
Celkem

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800 000,00
600 000,00

0,00
0,00

800 000,00
600 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800 000,00
0,00

0,00
0,00

800 000,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Podopatření : Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství-09.6.93.19.2.1
Program : Program rozvoje venkova
Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita : Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rok
2015
2016
2017
2018
Celkové způsobilé
0,00
0,00
4 000 000,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
2 000 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
1 500 000,00

2019
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000 000,00
0,00
2022

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2023

Celkem

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

2 000 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 000 000,00
3 000 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 000 000,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Konkurenceschopné zemědělství
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Podopatření : Konkurenceschopné zemědělství-09.6.93.19.2.1
Program : Program rozvoje venkova
Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita : Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rok
2015
2016
2017
2018
Celkové způsobilé
0,00
0,00
8 000 000,00
14 000 000,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
4 000 000,00
7 000 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
3 000 000,00
5 250 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
1 000 000,00
1 750 000,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
4 000 000,00
7 000 000,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
4 000 000,00
7 000 000,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkové způsobilé
4 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
výdaje
Podpora
2 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
Příspěvek Unie
1 500 000,00
1 500 000,00
750 000,00
0,00
Národní veřejné
500 000,00
500 000,00
250 000,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
2 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
příjemce

2019
4 000 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
Celkem
36 000 000,00
18 000 000,00
13 500 000,00
4 500 000,00
18 000 000,00
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Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00
0,00

2 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

0,00
0,00

18 000 000,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Zakládání a rozvoj podniků
Podopatření : Zakládání a rozvoj podniků-09.6.93.19.2.1
Program : Program rozvoje venkova
Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita : Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rok
2015
2016
2017
2018
Celkové způsobilé
0,00
0,00
4 444 440,00
13 333 330,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
2 000 000,00
6 000 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
1 500 000,00
4 500 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
500 000,00
1 500 000,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
2 444 440,00
7 333 330,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
0,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
2 444 440,00
7 333 330,00

2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00
2020

0,00
2021

0,00
2022

0,00
2023

0,00
Celkem

4 444 440,00

0,00

0,00

0,00

22 222 210,00

2 000 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000 000,00
7 500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2 444 440,00

0,00

0,00

0,00

12 222 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 444 440,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 222 210,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny s dětmi
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Rozvoj rodinného života
Podopatření : Rozvoj rodinného života-03.2.65.1
Program : Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa : Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita : Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl : Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Rok
2015
2016
2017
2018
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
2 260 000,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
2 260 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
1 921 000,00

2019
2 260 000,00
2 260 000,00
1 921 000,00
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Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje
Rok
Celkové způsobilé
výdaje
Podpora
Příspěvek Unie
Národní veřejné
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

339 000,00

339 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

2021

2022

2023

Celkem

1 362 000,00

900 000,00

0,00

0,00

6 782 000,00

1 362 000,00
1 157 700,00

900 000,00
765 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 782 000,00
5 764 700,00

204 300,00

135 000,00

0,00

0,00

1 017 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD : Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na relevanci a rozvoj vybraných klíčových kompetencí
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD : Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
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Podopatření : Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení-06.4.59.4.1
Program : Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa : Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita : Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl : Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové způsobilé
0,00
0,00
0,00
10 526 320,00
5 263 160,00
výdaje
Podpora
0,00
0,00
0,00
10 000 000,00
5 000 000,00
Příspěvek Unie
0,00
0,00
0,00
10 000 000,00
5 000 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
0,00
0,00
0,00
526 320,00
263 160,00
příjemce
Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
0,00
0,00
0,00
526 320,00
263 160,00
jiné)
Národní soukromé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje
Soukromé zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rok
2020
2021
2022
2023
Celkem
Celkové způsobilé
8 421 050,00
3 157 890,00
3 789 470,00
2 105 260,00
33 263 150,00
výdaje
Podpora
8 000 000,00
3 000 000,00
3 600 000,00
2 000 000,00
31 600 000,00
Příspěvek Unie
8 000 000,00
3 000 000,00
3 600 000,00
2 000 000,00
31 600 000,00
Národní veřejné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zdroje (SR, SF)
Vlastní zdroje
421 050,00
157 890,00
189 470,00
105 260,00
1 663 150,00
příjemce
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Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
Národní soukromé
zdroje
Soukromé zdroje
Nezpůsobilé výdaje

421 050,00

157 890,00

189 470,00

105 260,00

1 663 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
OPJANJOZ
Verze 6
18.1.2021 16:40
59

Indikátory

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :

Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na relevanci a rozvoj vybraných klíčových kompetencí
Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení-06.4.59.4.1
Integrovaný regionální operační program
Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
50001
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Osoby
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
200,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota u podpořených vzdělávacích zařízení vyjadřuje maximální počet dětí, žáků studentů v jednom okamžiku v celkové výši 200 osob. Hodnota
vychází ze šetření MASMK v území a tvoří ji tato zařízení: 2 krát MŠ - 40 podpořených osob, 4 krát ZŠ - celkem 100 podpořených osob a 1 neformální
vzdělávání mládeže - 60 podpořených osob. Hodnota bude dosažena do konce roku 2023.
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Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota indikátoru je přebírána z úrovně PD IROP.

50030
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.

50020
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

Kód indikátoru :

50000

Počet procent
5,400
31. 12. 2013
5,000
31. 12. 2023
Výsledek
0,00

Počet procent
77,300
31. 12. 2013
90,500
31. 12. 2023
Výsledek
0,00
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Název indikátoru :
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Zařízení
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
7,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílovou hodnotu MASMK stanovila na základě analýzy potřeb území a na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Jihomoravského kraje na období 2012-2016. Cena byla stanovena na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů v
území MASMK na 11 mil. Kč na 2 rekonstrukce školky, 18 mil. Kč na 4 rekonstrukce ZŠ a 2,6 mil. Kč na rekonstrukci zařízení neformálního vzdělávání
mládeže. Tento projektový záměr byl identifikován na základě analýzy potřeb subjektů v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Jedná se o rekonstrukci
menšího rozsahu. Ostatní ceny odpovídají orientační průměrné ceně na jednotku indikátoru.
Hodnota milníků byla stanovena na 2 rekonstrukce (1 ZŚ, 1 MŠ) na základě analýzy připravenosti projektů k realizaci (projekty jsou stavebně a technicky
připraveny k realizaci). Předpokládáme, že příslušné projekty budou zahájeny v roce 2017, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení
apod. spojených s projekty předpokládáme jejich dokončení a tím naplnění milníku do konce roku 2018.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :

Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na další druhy dopravy
Cyklistická a pěší doprava
Cyklistická a pěší doprava-06.4.59.4.1
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Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :

Integrovaný regionální operační program
Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
76100
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Počet kilometrů
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
3,600
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Průměrnou cenu MASMK stanovila na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů v území MASMK. Zjištěná průměrná
cena činí 5,5 mil. Kč/km u nově vystavěné cyklostezky. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu byla cílová hodnota stanovena na 3,6
km nových cyklostezek.
Stanovená cena odpovídá orientační průměrné ceně na jednotku indikátoru (první cyklostezka v délce 2 km, 11 mil. Kč, druhá v délce 1,6 km, 8,8 mil.).
Při stanovení hodnoty MASMK vycházela také z Generelu dopravy Jihomoravského kraje na období 2003-2030, Generelu krajských silnic Jihomoravského
kraje na období 2006-2030, Akčního plánu pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje (2008?2013), Akčního plánu pro aglomeraci Brno
(2008?2013), Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020 (2012?2030).

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :

76310
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
OPJANJOZ
Verze 6
18.1.2021 16:40
63

Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.

Počet procent
7,000
31. 12. 2011
10,000
31. 12. 2023
Výsledek
0,00

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.

75120
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :

76401
Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Počet procent
30,000
30. 12. 2011
35,000
31. 12. 2023
Výsledek
0,00

Parkovací místa
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Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
40,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota indikátoru byla stanovena na základě analýzy potřeb území MASMK v návaznosti na indikátor 76100, kdy se v rámci první cyklostezky plánuje
pořízení parkovacích míst pro 20 kol v hodnotě 100 000 Kč a u druhé ve stejném počtu. Průměrnou cena MASMK stanovila na základě porovnání cen v
realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech v území MASMK. Cena odpovídá orientační průměrné ceně na jednotku indikátoru.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :

75001
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Realizace
0,000
1. 1. 2014
1,000
31. 12. 2023
Výstup
0,00
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Cílová hodnota byla stanovena na základě analýzy potřeb v území MASMK na 1 komplexní realizaci bezpečnosti veřejné a pěší dopravy na trase BlanskoVyškov. Cena za 1 realizaci byla orientačně stanovena na 4 mil. Kč na základě analýzy ceníků dodavatelů a konzultací se zástupci obcí a Jihomoravského
kraje. Cena odpovídá orientační průměrné ceně na jednotku indikátoru. Požadavek na realizaci vychází z také z Generelu dopravy Jihomoravského kraje na
období 2003-2030, Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje na období 2006-2030, Akčního plánu pro pozemní komunikace ve vlastnictví
Jihomoravského kraje (2008?2013), Akčního plánu pro aglomeraci Brno (2008-2013), Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy
2020 (2012-2030).

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:

Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazních služeb
Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb -06.4.59.4.1
Integrovaný regionální operační program
Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
67510
Kapacita služeb a sociální práce
Klienti
65,000
31. 12. 2015
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Cílová hodnota :
94,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
124,14
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota byla stanovena na základě šetření poskytovaných služeb v rekonstruovaných zařízeních a na předpokladu poskytovaných služeb v nově vytvářených
zařízeních (komunitních centrech). Bydlení pro rodiny s dětmi (poradna pro rodinu, azylové ubytování pro cílovou skupinu, ambulantní sociálně-aktivizační
služby, odborné sociální poradenství, zázemí pro terénní služby). Maximální okamžitá současná kapacita je 35 osob (azylové ubytování), ambulance 5 osob,
poradna pro rodinu 2 osoby, terénní služby 2 osoby, odborné sociální poradenství 1 osoba. Celkem tedy 45 osob. Maximální okamžitá kapacita po realizaci
projektu bude 35 osob (azylové ubytování), sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 osob, poradna pro rodinu 2 osoby, terénní služby 5 osoby,
odborné sociální poradenství 1 osoba. Celkem tedy 50 osob. Nízkoprahové centrum obsahuje 4 zázemí (bydlení- noclehárna, ambulance, zázemí pro terén,
poradna). Maximální současná okamžitá kapacita je 15 osob na bydlení, 1 osoba poradna, 3 osoby ambulance, terén 1 osoba. Celkem tedy 20 osob. Po
realizaci projektu naroste kapacita u ambulance na 5 osob a terénní služby na 3 osoby. Celkem tedy po realizaci projektu bude maximální okamžitá kapacita
24 osob.
U komunitních center hodnota před realizací projektů 0, po realizaci projektů u 2 služeb sociální práce maximální okamžitá kapacita u každého zařízení po 10
osob.

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :

55310
Nárůst kapacity sociálních bytů
Lůžka
268,000
31. 12. 2015
284,000
31. 12. 2023
Výsledek
1 575,00
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Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnoty vycházejí z šetření MASMK. Výchozí hodnota eviduje počet lůžek před realizací SCLLD ve výši 268 lůžek. Cílová hodnota po ukončení realizace SCLLD
je 284 lůžek a znamená růst počtu lůžek o 16. Nárůst ve výši 16 lůžek vychází z plánované rekonstrukce prostor na 8 sociálních bytů (viz indikátor č. 5 53 01)
se 2 lůžky na jeden sociální byt.
Kód indikátoru :
55301
Název indikátoru :
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Bytové jednotky
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
8,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílovou hodnotu MASMK stanovila na základě analýzy potřeb území a na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2015 2017 na hodnotu 8 bytových jednotek. Cena byla stanovena orientačně na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů
v území MASMK na 4 mil. Kč na podporu 8 bytových jednotek se 2 lůžky. Stanovená cena je v souladu s orientační průměrnou cenou na jednotku indikátoru.
Hodnotu milníku stanovila MASMK na 2 bytové jednotky, každá se 2 lůžky. Hodnota milníku byla stanovena na základě analýzy připravenosti projektu k
realizaci (projekt je stavebně a technicky připraven k realizaci). Předpokládáme, že příslušný projekt bude zahájen v roce 2017, včetně veškerých
administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s projektem předpokládáme jeho dokončení a tím naplnění milníku do konce roku 2018.

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :

55401
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Zázemí
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Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
11,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota byla stanovena na základě analýzy potřeb v území MASMK. Hodnota indikátoru byla stanovena na 11 zázemí (2 rekonstrukce zařízení pro
poskytování sociálních služeb a 2 komunitní centra). U sociálních služeb se jedná o 1 zařízení poskytující službu rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení a dále o 1 nízkoprahové centrum poskytující ambulantní a terénní služby pro osoby bez přístřeší s poskytnutím přenocování. Cenu
MASMK stanovila na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů v území MASMK. U bydlení pro rodiny s dětmi se
jedná o cenu 2 500 000 Kč, 35 osob kapacita, zařízení obsahuje 5 zázemí pro sociální služby (poradna pro rodinu, ubytování pro cílovou skupinu, ambulantní
sociálně-aktivizační služby, odborné sociální poradenství, zázemí pro terénní služby), náklady na 1 osobu jsou 71 428 Kč.
Nízkoprahové centrum obsahuje 4 zázemí (bydlení, ambulance, zázemí pro terén, poradna), cena byla stanovena na 2 000 000 Kč, kapacita 15 osob, náklady
na 1 osobu jsou 133 333 Kč. Stanovené ceny nepřesahují orientační průměrné ceny na jednotku indikátoru.
Do hodnoty indikátoru jsou započítané i 2 menší komunitní centra, která neposkytují sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. Jedno o kapacitě 40 osob,
cena stanovena na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů v území MASMK na 4 mil. Kč, náklad 100 tis.Kč/osobu
umístěnou v zázemí je v souladu s orientační průměrnou cenou na jednotku indikátoru. V tomto zázemí budou poskytovány tyto služby sociální práce:
intervence a poradenství na podporu sociálního začleňování.
Druhé o kapacitě 50 osob cena stanovena na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů v území MASMK na 5 mil. Kč,
náklad 100 tis.Kč/osobu umístěnou v zázemí je v souladu s orientační průměrnou cenou na jednotku indikátoru. Podrobnější zdůvodnění viz příloha dle
MPN-u g).
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:

55402
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Služby
0,000
1. 1. 2014
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Cílová hodnota :
9,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota byla stanovena na základě zmapování současné situace a schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2015
-2017 na 9 poskytovaných služeb. Bydlení pro rodiny s dětmi (poradna pro rodinu, azylové ubytování pro cílovou skupinu, ambulantní sociálně-aktivizační
služby, odborné sociální poradenství zázemí pro terénní služby). Nízkoprahové centrum obsahuje 4 zázemí (bydlení- noclehárna, ambulance, zázemí pro
terén, poradna).
Kód indikátoru :
55320
Název indikátoru :
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Počet osob za rok
Výchozí hodnota :
241,000
Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
255,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
1 621,43
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Průměrná obložnost jednoho lůžka byla na základě šetření u stávajících sociálních bytů v území MASMK stanovena na 0,9. V případě stávajících 268 lůžek v
sociálních bytech vychází hodnota výchozího stavu 241 a cílového stavu 255 osob/rok. Cílový stav počtu lůžek je 284.
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Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :

Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí
Infrastruktura a kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí-06.4.59.4.1
Integrovaný regionální operační program
Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
57520
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.

Území
108,000
31. 12. 2014
48,000
31. 12. 2023
Výsledek
0,00

Kód indikátoru :
57001
Název indikátoru :
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Sety
Výchozí hodnota :
0,000
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Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
3,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Průměrnou cenu MASMK stanovila na základě šetření (zanalyzování) pořizovacích cen za každý tematicky odlišný předmět pořízení. Cílová hodnota ve výši 3
setů, první se skládá ze 3 elektrocentrál v průměrné ceně 300 000 Kč/ks, druhý z 3 termokamer s průměrnou cenou ve výši 250 000 Kč/ks a třetí ze 3
oscilačních vodních monitorů o průměrné ceně 114 000 Kč. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu opatření byla cílová hodnota
stanovena na 3 sety.
Šetřením bylo zjištěno, že na území MASMK chybí podle dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému
? Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 ?
2020 tato technika: elektrocentrály 80 kV, termokamery, oscilační vodní monitory. Hodnota jednotlivých zařízení se pohybuje od 114 000 Kč do 300 000 Kč.
MASMK hodlá podpořit pořízení techniky částkou 1,992 mil. Kč, za kterou mohou být pořízeny 3 sety v průměrné hodnotě 664 000 Kč.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :

Zlepšit začleňování duševně nemocných do života
Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče
Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče-06.4.59.4.1
Integrovaný regionální operační program
Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
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Kód indikátoru :
57801
Název indikátoru :
Počet podpořených mobilních týmů
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Týmy
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
1,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě analýzy potřeb v území MASMK na základě konzultací se zástupci Odboru sociálních věcí Městského
úřadu v Blansku a na základě na 1 mobilní tým. Cena byla stanovena na 3,5 mil. Kč na 1mobilní tým na základě analýzy ceníků dodavatelů. Cena je tvořena
rekonstrukcí a vybavením 1 kanceláře (845 tis. Kč), a rekonstrukcí a vybavením 1 konzultační místnosti (845 tis. Kč), přístrojovým a jiným vybavením, které
zajistí možnost poskytování mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků a klientů (osobní vůz nižší střední třídy 400 tis. Kč, větší vůz
mikrobus 900 tis. Kč; 4 počítače + SW 160 tis. Kč, zdravotnické vybavení 300 tis. Kč, skříň na léky 50 tis. Kč). Při stanovení vybavení mobilního týmu MASMK
vycházela z informací ve Věstníku č. 5/2016 Ministerstva zdravotnictví. Zjištěná cena odpovídá orientační průměrné ceně na jednotku indikátoru. Při
stanovení hodnoty indikátoru MASMK vycházela také ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2015 -2017, Strategie reformy
psychiatrické péče a z Koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :

57410
Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče
Dny
115,000
31. 12. 2012
103,000
31. 12. 2023
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Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.

Specifický cíl strategického rámce Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Konkurenceschopné lesnictví
Podopatření :
Konkurenceschopné lesnictví-09.6.93.19.2.1
Program :
Program rozvoje venkova
Prioritní osa :
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita :
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl :
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Kód indikátoru :
93701
Název indikátoru :
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Podniky
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
4,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
OPJANJOZ
Verze 6
18.1.2021 16:40
74

Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 0.
Kód indikátoru :
94800
Název indikátoru :
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
FTE
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
0,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 0.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :
Kód indikátoru :

Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství-09.6.93.19.2.1
Program rozvoje venkova
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
93701
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Název indikátoru :
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Podniky
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
5,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 2.
Kód indikátoru :
94800
Název indikátoru :
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
FTE
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
1,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 0.
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Specifický cíl strategického rámce Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Konkurenceschopné zemědělství
Podopatření :
Konkurenceschopné zemědělství-09.6.93.19.2.1
Program :
Program rozvoje venkova
Prioritní osa :
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita :
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl :
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Kód indikátoru :
93701
Název indikátoru :
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Podniky
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
20,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 12.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)
FTE
0,000

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
OPJANJOZ
Verze 6
18.1.2021 16:40
77

Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
3,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 1.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :

Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
Ochrana kulturního dědictví
Ochrana kulturního dědictví-06.4.59.4.1
Integrovaný regionální operační program
Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
91010
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné
Návštěvy/rok
26553793,000
31. 12. 2013
27500000,000
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Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.
Kód indikátoru :
90501
Název indikátoru :
Počet revitalizovaných památkových objektů
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Objekty
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
2,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
V území MASMK se nacházejí 2 nemovité národní kulturní památky a 1 památka zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek (v
současnosti již také prohlášena za NKP). Na základě rozhovorů s vlastníky a správci památek byly zjištěny menší projektové záměry na restaurování interiérů
a exteriérů v průměrné výši cca 5 mil. Kč/objekt. MASMK plánuje podpořit 2 památky s maximální výší podpory 5 mil. Kč na jeden projekt. Požadavek na
restaurování objektů vychází také z Koncepce zachování a obnovy kulturních památek JMK z r. 2009.
Hodnota milníku byla na základě šetření připravenosti projektových záměrů stanovena na 1 objekt s maximální výší podpory 5 mil. Kč. Předpokládáme, že
příslušný projekt bude zahájen v roce 2017, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s projektem předpokládáme jeho
dokončení a tím naplnění milníku do konce roku 2018.

Kód indikátoru :
Název indikátoru :

91005
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí
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Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Návštěvy/rok
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
5000,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota stanovena na základě ex-ante odhadu s využitím šetření návštěvnosti NKP v území MASMK za rok 2015 a údajů provozovatelů objektů (Státní
zámek Rájec nad Svitavou 22 409 osob, Poutní kostel jména Panny Marie ve Křtinách 100 000 osob, Železárna Stará huť v Adamově 54 000 osob).
Návštěvnost v roce následujícím po ukončení projektu odhadujeme ve dvou podpořených památkách na 135 000 (z původní hodnoty 130 00 dojde ke
zvýšení o 5 000 osob.)

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :
Kód indikátoru :
Název indikátoru :

Zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví
Ochrana přírodního dědictví
Ochrana přírodního dědictví-09.6.93.19.2.1
Program rozvoje venkova
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
93001
Celková (podpořená) plocha (O.5)
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Nesleduje se :
Měrná jednotka :
ha
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
4,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 2.
Kód indikátoru :
92702
Název indikátoru :
Počet podpořených akcí/operací (O.3)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
akce/operace
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
4,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 2.
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Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :

Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Posílení ekologické stability krajiny
Posílení ekologické stability krajiny-05.4.27.4.3
Operační program Životní prostředí
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě
Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Posílit přirozené funkce krajiny
46500
Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování

Specifický cíl :
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
ha
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
2,000
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnoty byly stanoveny na základě průzkumu mezi potencionálními žadateli a údajů ve strategické části SCLLD.

Kód indikátoru :
45415
Název indikátoru :
Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Lokality
Výchozí hodnota :
0,000
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Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
2,000
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnoty byly stanoveny na základě průzkumu mezi potencionálními žadateli a údajů ve strategické části SCLLD.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :

Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana-05.4.27.4.3
Operační program Životní prostředí
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě
Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Posílit přirozené funkce krajiny
46500
Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování
ha
1. 1. 2014
2,000
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Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnoty byly stanoveny na základě průzkumu mezi potencionálními žadateli a údajů ve strategické části SCLLD.
Kód indikátoru :
45415
Název indikátoru :
Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Lokality
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
2,000
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnoty byly stanoveny na základě průzkumu mezi potencionálními žadateli a údajů ve strategické části SCLLD.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :

Zlepšit aktivní začleňování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob do života
Rozvoj infrastruktury sociálních podniků
Rozvoj infrastruktury sociálních podniků-06.4.59.4.1
Integrovaný regionální operační program
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Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :

Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
10411
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Procento plnění cílové hodnoty :

Počet procent
28,500
31. 12. 2012
22,000
31. 12. 2023
Výsledek
0,00

10105
Počet nových podniků, které dostávají podporu
Podniky
0,000
1. 1. 2014
2,000
31. 12. 2023
Výstup
0,00
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Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota byla stanovena s ohledem na podporu pouze nových sociálních podniků v rámci opatření. Hodnota se proto rovná hodnotě indikátorů 1 00 00 a 1
01 02.
Kód indikátoru :
10102
Název indikátoru :
Počet podniků pobírajících granty
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Podniky
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
2,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota byla stanovena na základě průzkumu potřeb území MASMK a šetření u potencionálních žadatelů na 2 podniky a je rovna hodnotě indikátoru
1 00 00.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :

10000
Počet podniků pobírajících podporu
Podniky
0,000
1. 1. 2014
2,000
31. 12. 2023
Výstup
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Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota byla stanovena na základě průzkumu potřeb území MASMK a šetření u potencionálních žadatelů na 2 podniky.
Hodnota milníku byla na základě šetření připravenosti projektových záměrů stanovena na 1 podnik s výší podpory 2 mil. Kč. Předpokládáme, že příslušný
projekt bude zahájen v roce 2017, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s projektem předpokládáme jeho dokončení
a tím naplnění milníku do konce roku 2018.

Kód indikátoru :
10300
Název indikátoru :
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Euro
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
7656,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vzhledem k plánované alokaci na opatření ve výši 4 mil. Kč byly soukromé veřejné zdroje stanoveny na hodnotu 7 656 EUR. Při přepočtu byl použit
doporučený kurz 27,50 Kč/EUR.
Kód indikátoru :
10403
Název indikátoru :
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
FTE
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
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Cílová hodnota :
4,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota indikátoru byla stanovená s ohledem na indikátor 1 04 00 na 4 nově vytvořená FTE obsazená zaměstnanci z řad znevýhodněných skupin
(např. osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby zdravotně postižené, osoby do 25 let, osoby starší 55 let, osoby s nízkou kvalifikací, osoby pečující o dítě či
osobu blízkou, osoby s jiným sociokulturním znevýhodněním).
Kód indikátoru :
10400
Název indikátoru :
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
FTE
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
10,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota byla stanovena na základě průzkumu potřeb území MASMK a šetření u potencionálních žadatelů. Hodnota byla vzhledem k alokaci na
opatření stanovena na 10 FTE, při předpokladu, že 400 000 Kč jsou průměrné náklady na vytvoření jednoho plného pracovního úvazku (FTE) a jednotkový
náklad na jeden podnik činí v průměru 2 mil. Kč.
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Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :

Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny s dětmi
Rozvoj rodinného života
Rozvoj rodinného života-03.2.65.1
Operační program Zaměstnanost
Sociální začleňování a boj s chudobou
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
60000
Celkový počet účastníků

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Osoby
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
425,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota vychází z alokace na opatření na podporu poskytovatelů příměstských táborů a na zřízení a provoz 3 dětských skupin. Jedná se o
identifikovatelný a zapsaný počet účastníků s vyšší než bagatelní podporou. Do hodnoty jsou započítání účastnící příměstských táborů v délce delší než 40
hodin týdně. U příměstských táborů se počítá i s možností opakované účasti dětí. V rámci dětských skupin plánujeme podpořit 30 rodičů, v rámci
příměstských táborů počítáme s účastí 600 dětí, z toho počítáme, že u třetiny rodičů se budou děti v turnusech opakovat, jedná se o 200 dětí. Celkový počet
rodičů u příměstských táborů je tedy 400 a celková hodnota indikátoru je 425. U 5 rodičů počítáme s účastí orientačně 2 sourozenců.

Kód indikátoru :

50001
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Název indikátoru :
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Osoby
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
54,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota indikátoru zahrnuje 3 dětské skupiny po 10 dětech a dále realizaci příměstských táborů pro 600 dětí.
Indikátory byly stanoveny na základě přidělené alokace z OPZ. Alokaci plánujeme rozdělit ve 2 výzvách pro celkem 3 dětské skupiny na dobu vždy 2 roky. Pro
každou dětskou skupinu se plánují 2 pečovatele s průměrnou hrubou mzdou 22 400 Kč. V první výzvě plánujeme podpořit projekty na 2 dětské skupiny za
3,6 mil. Kč, ve druhé na 1 dětskou skupinu za 1, 8 mil. Kč.
Z alokace chceme dále podpořit příměstské tábory pro celkem 600 dětí, 50 týdenních táborů (5 pracovních dnů), 12 dětí na 1 tábor, 3 úvazky instruktorů na
tábor (tj. celkem 37,5 měsíců plný úvazek, hrubá mzda pro 1 pečovatele 22 000 Kč) v jedné výzvě v roce 2016. Předpokládáme, že 2 subjekty budou dělat
současně 2 turnusy pro 12 dětí (celkem 24). Cílová hodnota tedy byla stanovena na 54. Orientační náklady na jednoho účastníka táboru se v regionu
pohybují kolem 2 900 Kč. Což zhruba odpovídá alokaci na opatření 1, 8 mil. Kč pro 600 dětí.

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :

80500
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Dokumenty
1. 1. 2014
2,000
31. 12. 2023
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Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota byla stanovena odborným odhadem jako možný počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií,
závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které budou vytvořeny v podpořených projektech.
Kód indikátoru :
50120
Název indikátoru :
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Osoby
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
5,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota byla stanovena na základě předpokladu podpory 3 dětských skupin o 10 dětech, které budou přijímat děti od 2 let v poměru 1:6 k předškolním
dětem starším. Cílová hodnota je proto stanovena na 5 osob.
Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023.

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :

50110
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku
Osoby
0,000
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Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
30,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Uživatelé jsou rodiče využívající zařízení pro děti předškolního věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako
osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokladu podpory 3
dětských skupin po 10 dětech na 30 osob. V první výzvě plánujeme podpořit projekty na 2 dětské skupiny za 3,6 mil. Kč, ve druhé na 1 dětskou skupinu za 1,
8 mil. Kč.
Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023.
Kód indikátoru :
50100
Název indikátoru :
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Zařízení
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
3,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
HHodnota byla stanovena na základě analýzy potřeb území MASMK a s ohledem na absorpční kapacitu na vytvoření 3 dětských skupin.
V první výzvě plánujeme podpořit projekty na 2 dětské skupiny za 3,6 mil. Kč, ve druhé na 1 dětskou skupinu za 1, 8 mil. Kč.
Výchozí hodnoty jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023.
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Specifický cíl strategického rámce Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání inovací
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Spolupráce místních akčních skupin
Podopatření :
Spolupráce místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1
Program :
Program rozvoje venkova
Prioritní osa :
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita :
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl :
Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
Kód indikátoru :
92501
Název indikátoru :
Celkové veřejné výdaje (O.1)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Euro
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
63159,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota stanovena na základě analýzy vlastních rozvojových záměrů MASMK. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 0.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
OPJANJOZ
Verze 6
18.1.2021 16:40
93

Specifický cíl strategického rámce Zlepšit spolupráci v zavádění a využívání inovací
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Podopatření :
Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích-09.6.93.19.2.1
Program :
Program rozvoje venkova
Prioritní osa :
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita :
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl :
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Kód indikátoru :
93102
Název indikátoru :
Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
činnosti spolupráce
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
2,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 1.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :

93701
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)
Podniky
0,000
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Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
4,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 2.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :

Prohloubit integraci veřejné dopravy a její vazbu na další druhy dopravy
Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
Terminály veřejné dopravy a systémy P+R-06.4.59.4.1
Integrovaný regionální operační program
Komunitně vedený místní rozvoj
Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
75120
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
Počet procent
30,000
31. 12. 2011
35,000
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Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota přebírána z úrovně PD IROP.
Kód indikátoru :
74001
Název indikátoru :
Počet vytvořených parkovacích míst
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Parkovací místa
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
60,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Cílová hodnota byla na základě analýzy potřeb stanovena 2 projekty, parkovací místa v 1. projekte 40 (2, 6 mil. Kč), ve 2. projekte 20 míst (1,3 mil. Kč). Cena
byla stanovena na základě zjištění obvyklé ceny (porovnání s již realizovanými obdobnými projekty na území MASMK v roce 2015). Cena je v souladu s
doporučeným limitem 65 000 Kč za 1 parkovací místo. Při stanovení cílové hodnoty MASMK vycházela i z Generelu dopravy Jihomoravského kraje na období
2003-2030, Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje na období 2006-2030, Akčního plánu pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského
kraje (2008- 2013), Akčního plánu pro aglomeraci Brno (2008?2013), Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020 (20122030).
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Specifický cíl strategického rámce Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Zakládání a rozvoj podniků
Podopatření :
Zakládání a rozvoj podniků-09.6.93.19.2.1
Program :
Program rozvoje venkova
Prioritní osa :
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita :
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl :
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Kód indikátoru :
93701
Název indikátoru :
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Podniky
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
10,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
0,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 5.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)
FTE
0,000
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Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
3,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Vlastní průzkum a zjišťování, potencionální žadatelé a příjemci. Hodnota pro mid-term evaluaci je stanovena na 0.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :
Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :

Eliminovat riziko povodní a sucha a další hrozící environmentální rizika
Zeleň v sídlech
Zeleň v sídlech-05.4.27.4.4
Operační program Životní prostředí
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě
Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
46500
Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování
ha
1. 1. 2014
4,000
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Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnoty byly stanoveny na základě průzkumu mezi potencionálními žadateli a údajů ve strategické části SCLLD.
Kód indikátoru :
45412
Název indikátoru :
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Lokality
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
4,000
Datum cílové hodnoty :
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnoty byly stanoveny na základě průzkumu mezi potencionálními žadateli a údajů ve strategické části SCLLD.

Specifický cíl strategického rámce
ISg :
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD :
Podopatření :
Program :

Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazních služeb
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb-03.2.65.1
Operační program Zaměstnanost
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Prioritní osa :
Investiční priorita :
Specifický cíl :

Sociální začleňování a boj s chudobou
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
67315
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel

Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Osoby
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
30,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě.
Cílová hodnota 30 osob byla stanovena s ohledem na charakter a účel poskytovaných sociálních služeb (poskytování potřebné osobě v nepříznivé sociální
situaci). Očekává se, že min. 20 % úspěšnost, tj. že služba naplnila svůj účel (z celkového počtu účastníků v indikátoru 6 00 00).
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota :
Datum cílové hodnoty :

67310
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel
Osoby
0,000
31. 12. 2015
81,000
31. 12. 2023
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Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Jedná se o počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní
změně v životě. Cílová hodnota 81 osob byla stanovena na základě dlouhodobých zkušeností poskytovatelů sociálních služeb s cílovými skupinami opatření.
Výše indikátoru je určena na základě kvalifikovaného odhadu. Očekává se, že intervence formou sociální práce naplní svůj účel u 50 % účastníků (celkovém
počtu účastníků vyjádřeným v indikátoru 6 00 00).

Kód indikátoru :
60000
Název indikátoru :
Celkový počet účastníků
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Osoby
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
162,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Jedná se o neanonymní klienty s vyšší než bagatelní podporou. Každý klient bude započítán pouze jednou. Klienti se u těchto služeb obměňují. Během roku
může dojít až k obměně všech klientů. Cílová hodnota indikátoru je tedy vypočtena na 162 osob. Jedná se o dlouhodobou práci s osobou z cílové skupiny. V
rámci jednoho úvazku po dobu trvání projektu (4,5) roku plánujeme pracovat zhruba s 9 lidmi ročně, podpořeny budou 4 úvazky.
Kód indikátoru :
Název indikátoru :
Nesleduje se :
Měrná jednotka :

67001
Kapacita podpořených služeb
Místa
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Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
5,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Ve dvou výzvách plánujeme celkem podpořit 4 úvazky sociálních pracovníků na 4,5 roku. Průměrná hrubá měsíční mzda jednoho pracovníka je 24 900 Kč.
Cílová hodnota indikátoru je stanovena s ohledem na výši alokace na opatření na hodnotu 5 (okamžitá kapacita) se 4 úvazky. Předpokládá se, že do terénu
budou pracovníci chodit po 2 a i další služba potřebuje práci ve dvojici. Jeden pracovník obslouží zhruba 1 člověka denně po dobu 4,5 roku. Výchozí hodnoty
jsou platné k datu podání strategie v ISKP 2014+, tj. k 31. 12. 2015. Cílových hodnot bude dosaženo nejpozději k 31. 12. 2023.
Kód indikátoru :
80500
Název indikátoru :
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Dokumenty
Výchozí hodnota :
Datum výchozí hodnoty:
1. 1. 2014
Cílová hodnota :
2,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výstup
Procento plnění cílové hodnoty :
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Hodnota byla stanovena odborným odhadem jako možný počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií,
závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které budou vytvořeny v podpořených projektech.
Kód indikátoru :

67010
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Název indikátoru :
Využívání podpořených služeb
Nesleduje se :
Měrná jednotka :
Osoby
Výchozí hodnota :
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31. 12. 2015
Cílová hodnota :
324,000
Datum cílové hodnoty :
31. 12. 2023
Typ indikátoru :
Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty :
100,00
Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny :
Indikátor eviduje anonymní klienty s bagatelní podporou služeb sociální prevence a základního sociálního poradenství. Cílová hodnota byla stanovena na 324
osob. Ze zkušeností konzultujících subjektů vyplývá, že na jednoho účastníka (příjemce podpory) evidovaného v indikátoru 6 00 00 připadají 2 klienti
anonymní či nepřesahující bagatelní podporu 40 hodin.
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Dokumenty

Název dokumentu :
Název předdefinovaného dokumentu :
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu :
Osoba, která soubor zadala do MS2014+
:
Datum vložení :
Verze dokumentu :
Popis dokumentu :

Dodatek SCLLD č.2

Název dokumentu :
Název předdefinovaného dokumentu :
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu :
Osoba, která soubor zadala do MS2014+
:
Datum vložení :
Verze dokumentu :
Popis dokumentu :

Dodatek SCLLD č. 2- oprava CZV v PR OP ŽP

ANO
OPJANJOZ
29. 5. 2018
0001
Dodatek se změněnými částmi ve Strategické části SCLKD v návaznosti na přidání nového Programového rámce
OP ŽP.

ANO
OPJANJOZ
18. 6. 2018
0001
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Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu :
Osoba, která soubor zadala do MS2014+
:
Datum vložení :
Verze dokumentu :
Soubor :
Popis dokumentu :

Upravená podoba grafického znázornění struktury programových rámců SCLLD
OPJANJOZ

Název dokumentu :
Osoba, která soubor zadala do MS2014+
:
Datum vložení :
Verze dokumentu :
Soubor :
Popis dokumentu :

Doklad o schválení Programového rámce OP ŽP Programovým výborem
OPJANJOZ

Název dokumentu :
Osoba, která soubor zadala do MS2014+
:
Datum vložení :
Verze dokumentu :
Soubor :

Programový rámec OP ŽP zpracovaný podle vzorové šablony
OPJANJOZ

28. 5. 2018
0001
jpgIOZlkg0yuStJEMuEV_A|7226910::Upravená podoba grafického.docx
Upravená podoba grafického znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně schematického znázornění
vazeb na opatření mimo programové rámce a popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci
(integrace na úrovni opatření, případně fichí PRV, jednotlivých Programových rámců)- dokument s vyznačením
změn.

28. 5. 2018
0001
iJmmzm8AyUeCi5J8SUhm7Q|7226905::pv150518.pdf
Doklad o schválení Programového rámce OP ŽP Programovým výborem

28. 5. 2018
0001
XqhxiDBeRkOLVcBGoH00Yw|7226964::Programovy_ramec_OPZP_MASMK.docx
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Popis dokumentu :

Programový rámec OP ŽP zpracovaný podle vzorové šablony

Název dokumentu :
Osoba, která soubor zadala do MS2014+
:
Datum vložení :
Verze dokumentu :
Soubor :
Popis dokumentu :

OPŽP_Hodnocení přijatelnosti
KELMAR

Název dokumentu :
Osoba, která soubor zadala do MS2014+
:
Datum vložení :
Verze dokumentu :
Soubor :
Popis dokumentu :

Programový rámec OP zpracovaný podle vzorové šablony- oprava CZV
OPJANJOZ

6. 6. 2018
0001
WLYE-r7OS0Wx9iGa8NhbNA|7362793::MAS_Moravsky_kras_hodnocení přijatlenosti.pdf

18. 6. 2018
0001
CLIk4qfO2EmDwcmDuWzycg|7546506::Programovy_ramec_OPZP_MASMK.docx
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